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Sandgren Linda
Nytt från Svenska Olympier april 2015

Om du inte kan läsa detta mail, klicka här.

Nu kommer våren!
Vilket fantastiskt land vi lever och bor i. Våra fyra årstider har alltid något att bjuda på. Vintern är avklarad även
om några av våra vintersporter är inne i sina slutspel. Många framgångar har det varit och då speciellt bland våra
skidåkare. Hade förmånen att få en genomgång på två timmar om hur längd-VM i Falun genomfördes från
ansökan till sista målgång. Man hade tänkt på allt. Imponerade! Hoppas att vi kan ta vara på denna erfarenhet
och få fler stora evenemang till Sverige. Jag tror det att fullt möjligt att vi kan genomföra ett OS i Sverige, bara
viljan finns hos våra politiker och beslutsfattare.
Vi inom Svenska Olympiers kontaktgrupp träffas 3-4 gånger per år, senast den 31 mars. Vi har möte med SOK
där vi diskuterar vad vi kan göra för alla som deltagit på Olympiska spel. Det kan vara allt från erbjudanden till att
bli inbjuden till träffar. Det vi satsar på närmast är en träff vid SM veckan i Sundsvall första veckan i juli. Den stora
träffen för iår blir på Kviberg i Göteborg den 12 september. Vi kommer också den närmsta tiden att prova på
några lokala/regionala träffar. Mer information om detta i kommande nyhetsbrev.
Vill passa på att påminna om att några idrotter har träffats den senaste tiden i samband med att det gått ett visst
antal år sedan man var med på ett OS. Vi har hört att det varit roligt, trevligt och varför har vi inte gjort detta
tidigare. Passa på och samla ihop era gäng. Och hoppas att ALLA går med i Medaljlotteriet för att ge stöd till
barn- och ungdomars möjligheter till att idrotta samt talangernas möjligheter att satsa mot världstoppen
En gång Olympier - alltid Olympier.
Vi önskar alla en fin och trevlig sommar.
Hälsar Agneta Andersson, Pernilla Wiberg, Jonas Bergqvist och Gunnar Larsson
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Stötta nästa generation olympier genom Svenska Medaljlotteriet
Svenska medaljlotteriet – ett initiativ vars överskott går till satsningar inom olympisk idrott. Förhoppningen är att
initiativet ska leda till att vi får bättre förutsättningar att satsa på aktiva så att fler tar sig till världstoppen och kan
kämpa om internationella medaljer.
Självklart ska ni passa på att gå med i lotteriet! Läs mer på Medaljlotteriets hemsida.
Läs mer:
Länk till www.medaljlotteriet.se

Svenska Olympier-träff den 12 september
Den 12 september, i samband med en öppet hus-helg av Göteborgs nya Multisportanläggning på det gamla
regementsområdet på Kviberg kommer vi att anordna en träff för Svenska Olympier.
Olympic Day kommer vara på plats med prova-på-verksamhet för barn- och ungdomar hela dagen och vi börjar
träffen med att delta i invigningen. Vidare på schemat står lunch, guidad visning på Idrottsmuseét och föreläsning
av olympiahistorikern Leif Yttergren. På kvällen finns även möjlighet att stanna på en olympiermiddag till
självkostnadspris som vi äter tillsammans på Hotell Park i direkt anslutning till Kvibergs Arena. Här har man också
möjlighet att bo över till paketpris.
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Mer information och anmälningsmöjligheter kommer i nästa nyhetsbrev i juni.

Gör som judogänget från OS 1984-88: Beställ Olympier-jackan!
Du som ännu inte har beställt H&M:s jacka för Svenska Olympier kan fortfarande göra det. Den är specialuppsydd
just för olympier och du får möjlighet att beställa den mot en fraktkostnad på 170 kr inkl. moms. Betalningen sker
via kort i samband med att man lägger sin beställning i webshopen.
Beställ jackan här:
SOK:s webshop

Här är årets Olympic Days
Vill du vara med och besöka någon av höstens Olympic Days? 15 Olympic Days är inplanerade runt om i landet
under året. Skicka ett mail till lisa.sund@sok.se
Klicka här för att se vilka orter som är inplanerade 2015:
Turnéplan Olympic Day 2015
En Olympic Day är informell, kravlös och fylld med idrott och glädje. Ett fantastiskt sätt för lokala idrottsföreningar
att visa upp sin verksamhet för barn och ungdomar. Du kan läsa mer här, www.olympicday.se.
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Olympier på EM i Konståkning och VM i Falun
10 olympier fick chansen att njuta av Konståknings-EM i januari. Tack för det, Svenska Konståkningsförbundet!
Erbjudandet om att köpa biljetter till längd-VM i Falun var det 58 olympier som nappade på. Flest av er var på
plats den 21 februari och fick se Charlotte Kallas brons i Skiathlon. Tack för detta erbjudande, Svenska
Skidförbundet!

Tyck till om SOK:s nya webbsida
SOK kommer att nylansera sin hemsida, www.sok.se under hösten. Bland annat så kommer den att bli
mobilanpassad. I samband med detta så passar vi även på att fräscha upp design och struktur.
Under maj skulle vi behöva hjälp med "test" av designen. Det innebär att de som är intresserade av att delta
kommer få en enkät via email där man får se bilder och svara på ett antal frågor. Inte alltför betungande alltså,
men era synpunkter kommer vara mycket uppskattade ifall ni vill delta!
Vill du vara med och tycka till?
Anmäl ditt intresse i ett mail till: linda.sandgren@sok.se
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Svenska Olympier på SM-veckan
Svenska Olympier planerar att under någon form finnas på plats under SM-veckan, den 4 juli, för en enklare form
av träff och bland annat kunna dela ut olympierjackor till de som förbeställer. Mer information om detta kommer i
nästa utskick under juni.

Facebookgrupp för Svenska Olympier
Vi har en Facebookgrupp för Svenska Olympier. Här lägger vi upp erbjudanden och nyheter men det är också en
plats där alla kan prata med varandra och hålla kontakten. Gruppen är stängd, vilket innebär att enbart
medlemmar i sällskapet Svenska Olympier kan se innehåll som foton, inlägg m.m. Ansök om medlemskap på
nedanstående länk.
Gå med i Svenska Olympiers Facebookgrupp här:
https://www.facebook.com/groups/svenskaolympier/
Har du inget Facebook-konto?
Här kan du läsa hur du gör för att skaffa ett:
http://www.facebook-faq.se/facebook_guide/facebook_guide_konto.htm

Har du nya kontaktuppgifter?
Glöm inte att uppdatera dina uppgifter till oss ifall du flyttar eller byter epostadress.
Maila dina nya uppgifter till:
svenskaolympier@sok.se

5

Om sällskapet Svenska Olympier
Svenska Olympier (SO) är en kommitté inom Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) som inrättades den 9 mars
2011 genom beslut av styrelsen för SOK. Det är ett sällskap för alla svenska olympier genom tiderna och ska
verka som ett nätverk och kontaktyta mellan olympierna och med SOK.
SOK kan använda, och samtidigt uppmärksamma, SO i såväl sportsliga aktiviteter och stödprogram samt i
kommunikation och marknadsföring. SO har en viktig uppgift som förebilder för aktiva i Topp- och
talangprogrammet samt för andra unga idrottare ex vid Olympic Day och Youth Olympic Camp. SO ska bidra till
att sprida de olympiska värderingarna och stärka den olympiska profilen inom idrotten och samhället i övrigt.
Följande kontaktgrupp för Svenska Olympier är utsedd av SOK:s styrelse:
Agneta Andersson, kanot (OS 1980, 1984, 1988, 1992, 1996)
Jonas Bergqvist, ishockey (OS 1988, 1994)
Gunnar Larsson, simning (OS 1968, 1972)
Pernilla Wiberg, alpint (OS 1992, 1994, 1998, 2002)

Postadress:
Svenska Olympier, SOK
Sofiatornet, Olympiastadion

Telefon:
+46-(0)8- 402 68 00

114 33 STOCKHOLM
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E-post:
svenskaolympier@sok.se

Internet:
www.sok.se

